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Brodograđevna industrija u Europi, a posebno u jadransko-jonskom području, suočava se s jakom konkurencijom ponajprije iz Turske, Južne Koreje i 

Kine, gdje su brodograđevni kapaciteti eksponencijalno rasli.  

Projekt NEORION će istražiti perspektive pomorskih tehnologija u EU i zajedničkim naporima država sudionica nastojati riješiti zajednički izazov 

smanjene potražnje, kroz korištenje novih poslovnih mogućnosti koje dolaze iz drugih sektora (npr. automobilske industrije, svemirske industrije, 

energetskog sektora) sa pažljivo isplaniranim koracima prijenosa tehnologije. Ova diversifikacija treba omogućiti daljnju upotrebu postojećih 

kapaciteta, stručnog znanja i iskustava, te u isto vrijeme djelovati na perspektivnom  tržištu.  U tom kontekstu, ADRION regija bi postala povlašteno 

odredište za brodove koji trebaju specijalne  remonte i prenamjene s ciljem da postanu prihvatljiviji za okoliš („zeleniji“) prema međunarodnim 

propisima.  NEORION će ubrzati nastavak korištenja novih tehnologija koje se mogu koristiti u brodogradnji, a koje poboljšavaju njihovu održivost u 

kontekstu prekogranične suradnje, što zapravo uključuje helix-aktere koji djeluju na makroregionalnoj razini.  

I ništa manje važno, NEORION će ubrzati uvođenje zelenih rješenja u pomorskoj industriji uključivanjem privatnog, vladajućeg i društvenog sektora. 

Projekt bi trebao osigurati da snažna brodograđevna industrija oživi ugasla brodogradilišta i poboljša gospodarstvo obalnih područja i otočkih 

zajednica.  

Projekt NEORION programa Interreg Adrion okuplja 8 projektnih partnera iz područja znanosti, istraživanja i potpore gospodarstvu.  

Glavni zajednički ciljevi projekta: 

Glavna svrha projekta je uspostaviti transnacionalni klaster zelene brodogradnje u jadransko-jonskoj regiji i time poboljšati suradnju glavnih igrača 

sektora, optimizirati komercijalnu upotrebu istraživanja i inovacija te potaknuti sektor zelene brodogradnje prema novim i rastućim tržištima.  

Partneri na projektu su utvrdili slijedeće glavne ciljeve projekta:  

 Olakšati prihvaćanje istraživanja i inovacija na tržištu i potaknuti sektor zelene brodogradnje da stvori nova tržišta u nastajanju   

 Iskoristiti postojeće iskustvo i stručnost sektora te ga umnožiti osnivanjem transnacionalne udruge za zelenu brodogradnju koja će ponuditi 

konsolidiranu mješavinu usluga podrške svim zainteresiranim stranama    

 Definirati viziju zelene brodogradnje u regiji promicanjem industrijske uključenosti, politike podrške i financijskog okvira   

Glavni rezultati projekta:  

 Prijenos znanja i tehnologije među poslovnim i istraživačkim subjektima radi jačanja inovacijskog kapaciteta ciljane industrije (140 uključenih 

organizacija)  

 Uspostava transnacionalne pilot mreže koja podržava održivu brodogradnju u ADRION regiji sa smjernicama za razvoj održivog klastera brodogradnje 

ADRION ( 2 klastera)     



 Mehanizmi potpore i alati za jačanje inovacijskog kapaciteta vezani uz održivi brodograđevni sektor, preporuke za istraživanje i razvoj kako bi se 

ubrzao razvoj sektora brodogradnje te nacrt politike za poboljšanje održive brodogradnje s inovativnim pomorskim tehnologijama (3 akcijska plana)   

 

Partneri na projektu:  

Sveučilište AEGEAN – Istraživački odjel - Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 

Venecijanska gospodarska komora - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare 

Ministarstvo obrane – Talijanska ratna mornarica - STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - MARINA MILITARE 

Sveučilište u Bolonji - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Lučka uprava u Pireju - Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Brodarski institut, d.o.o 

  

Ukupan budžet projekta: 1.176.925,00 €. 

 


